
 

REUNIÃO COE – SESA/PR – 09/04/2020 
(Resolução SESA 317/20) 

Horário: 15h10-16h00 

Local: Auditório – SESA/PR 

Coordenadora: Maria Goretti  

 

Reunião iniciada pela coordenadora, agradecendo a presença de todos, tanto presencial, 

quanto os que participam por videoconferência. Maurício responsável pelo Núcleo de 

Informática e Informaçoes (NII) explica aos participantes da videoconferência como funciona a 

ferramenta e que precisando de ajuda está à disposição. Maria Goretti informa e agradece a 

presença da Professora Eliana Mesquita Hernandes (Pró-Reitora do Instituto Federal do Paraná) 

e do Professor Paulo Cesar Medeiros, ambos compõem a Comissão para o Enfrentamento da 

COVID-19 do IFPR, passando à palavra a professora Eliane para que possa apresentar o que já 

havia exposto por telefone.  Eliana Mesquita Hernandes informa ser administradora de 

carreira e ocupa o cargo de Pró-Reitora de Gestão de Pessoas do IFPR, acompanhada pelo 

professor Paulo Cesar Medeiros que é Assessor para Relações Interinstitucionais do Gabinete 

do Reitor. A participação é para trazer a notícia das ações que o Instituto está fazendo dentro 

do estado do Paraná no enfrentamento do coronavírus. O Instituto Federal é composto por 

2.300 servidores, da área de educação profissional e tecnológica, estão em 25 municípios do 

Paraná, atendendo em torno de 25 a 30 mil alunos, contando com os alunos de educação à 

distância. Desde a notícia da pandemia pelo OMS começaram os trabalhos de enfrentamento 

dentro da instituição, alguns dos Campus possuiem cursos voltados a área de saúde sendo: 

Curitiba, Londrina e Palmas; apesar das aulas estarem suspensas os professores estão 

empenhados na fabricação de produtos que são elementares de uso para a comunidade como: 

produção de álcool em gel e máscaras; conscientização da comunidade local sobre as questões 

do enfrentamento. Encaminharam à SESA ofício da Presidente da Comissão de Enfrentamento 

da COVID-19, Karine Bonilaure, em que disponibilizam o que está sendo realizado, propondo 

trabalhar em conjunto, no intuito de somar esforços, cada ação pequena pode ser somada para 

um alcance maior. Esse é um primeiro momento para apresentação das ações; em segundo 

estão em diálogo com a UTFPR, também parceira da ação de uma campanha de arrecadação 

de fundos à partir das comunidades acadêmicas para atender as emergências dos profissionais 

que estão nos hospitais e UPA's, fazendo o primeiro contato com as pessoas suspeitas, tem 

acompanhado pelas mídias sociais as dificuldades de prover esses profissionais com a proteção 

necessária, sendo assim, se colocam a disposição tanto, com a produção de materiais, como 

propiciar e reverter toda a arrecadação da campanha para a Secretaria de Estado da Saúde, 

entendem que a SESA é o ente que terá condições de dizer qual instituição precisa mais e o que 

precisa. Paulo Cesar Medeiros agradece pela disponibilidade, convite e espaço. Eliana já 

colocou todas questões que os levaram enquanto comissão, o Reitor Odacir Zanatta ao saber 

da campanha que a UFTPR está fazendo desde o dia 30/03/20 de arrecadação junto a sua 

comunidade, tendo foco para ajudar a apoiar para aquisição de materiais, o convite foi para o 

IFPR somar-se a essa campanha, sendo debatida na comissão da semana passada com o 

Presidente da Fundação de Apoio à UTFPR (FUNTEF), quem está operacionalizando essa ação, a 

FUNTEF, que é a fundação de apoio ao IFPR. A comissão ao ser convidada fez uma leitura 



 

interna, concluindo que teriam condições de fazer a arrecadação por estarem em muitos   

municípios e terem uma grande comunidade, porém não sabiam o que adquirir, pela dinâmica 

da velocidade do que está acontecendo e concluíram que somente a SESA poderia ser 

orientadora e receptora desses recursos arrecadados, propuseram à FUNTEP que achou 

interessante porque também era o que estavam esperando; as perguntas do que comprar, para 

quem comprar, os trouxeram até aqui, estão a disposição, entendem que as instituições de 

ensino UTFPR, UNILA, que são entes federais, também poderiam fazer um grande movimento 

envolvendo esses entes de ensino superior. Maria Goretti afirma que essa luta é de todos, 

ninguém faz nada sozinho, mesmo sendo autoridade sanitária a Secretaria de Estado da Saúde 

do Paraná precisa das demais instituições, principalmente as que agregam muitos professores, 

alunos, empregados, e agradece o apoio. Vamos receber o ofício, tratar como promover a 

parceria, queremos que aconteça de uma forma transparente, que possamos prestar contas 

depois para a sociedade e instituições do que nos foi repassado; diz do alinhamento na 

condução da comissão do IFPR e COE (Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública).  

Atualização do cenário epidemiológico no Paraná: temos 71 novos casos confirmados, 609 

casos de residentes do estado, total de 621 somados os residentes de fora do estado, total de 

24 óbitos, sendo: 23 óbitos residentes do estado do Paraná e 1 óbito residente da cidade de 

Natal. O Boletim será logo divulgado no site da SESA com os detalhamentos. Geraldo informa 

que nas últimas semanas foi possível uma regularidade quanto aos exames coletados, 

processados e descartados, hoje estamos com 346 em investigação, sendo que desses em 

investigação mais de 1/3 é de Curitiba. Outra situação é do município de Campo Mourão que 

tem um aumento expressivo no número de óbitos no município e na região, todos 

acontecendo no mesmo hospital, que tem um número importante de casos testados; informa 

que por designação do Secretário o Dr. Vinicius Filipak juntamente com uma intensivista e uma 

pneumologista do CHT-Complexo Hospitalar do Trabalhador estão em Campo Mourão para 

fazer junto com a equipe da Santa Casa de Campo Mourão, secretário de saúde e prefeito 

municipal análise da situação para entender o movimento atípico na curva de óbitos em 

relação a uma única cidade. Maria Goretti solicita que Geraldo comunique da visita de hoje do 

Governador e Secretário Beto Preto ao Hospital do Rocio, em Campo Largo. Geraldo  informa 

que se houver a necessidade de leitos de UTI e de enfermeira, o Hospital de Campo Largo se 

colocará à disposição do sistema de saúde. Trata-se de hospital grande que poderá oferecer até 

250 leitos de UTI e mais de 600 leitos de enfermaria, se tiver um colapso do que já temos 

estruturado, teremos essa possibilidade como reserva estratégica. Hoje o governador com o 

secretário realizaram visita ao hospital, assim como o Secretário Beto Preto também tem 

visitado outras unidades. Outra notícia é sobre a negociação de um incremento importante no 

Hospital Universitário de Londrina (HU), que tinha uma estrutura edificada para maternidade, 

onde o entendimento em conjunto (Secretaria de Estado da Saúde, Câmara Municipal de 

Londrina, Prefeitura de Londrina e Assembléia Legislativa do Paraná) com a destinação de 

recurso para fazer ampliação de leitos, só no HU dos 20 já disponibilizados serão ampliados 

mais 34 leitos de UTI, sendo 30 de adultos e 4 pediátricos, para fazer o atendimento da 

Macrorregião Norte, com aumento bastante expressivo para uma das regiões mais populosas 

do estado e que provavelmente demandará mais atenção se a curva de casos continuar em 

ascensão. Importante essas estruturas disponibilizadas e prontas para os atendimentos. Em 



 

relação aos outros estados, temos uma condição bastante estruturada sem a necessidade de 

lançar mão de hospitais de campanha, que tem uma precariedade e dificuldade maior já 

discutida na reunião de ontem. Maria Goretti informa que foi autorizada, devido ao número de 

óbitos do Hospital Regional do Litoral, a testagem de 30 profissionais de saúde e felizmente 

nenhum profissional teve resultado positivo para COVID-19, isso nos dá uma alegria grande em 

saber que os colegas estão trabalhando, enfrentando, cuidando e não estão se contaminando; 

demonstram que estão com uma boa prática e técnica quanto ao uso de EPI's, isso é essencial. 

Hoje cedo a equipe estava carregando caminhão para entregar a todas as Regionais de Saúde 

uma quantidade de EPI. Nota Técnica nº 11/2020 – DESF/SAPS/MS referente aos Testes 

rápidos: Acácia informa que a nota técnica trata do método de distribuição adotada pelo 

Ministério da Saúde para disponibilização dos 26.199 testes rápidos recebidos de detecção de 

anticorpos contra o coronavírus e as recomendações dos grupos prioritários para a realização 

desse teste. Segundo orientação do MS foi utilizado a população de 2019 (IBGE) e o número de 

profissionais de saúde nos municípios, e estima que 15% desses adoeçam, e será considerado 

ainda os municípios com o maior número de casos. Os profissionais contemplados são os que 

apresentam síndrome gripal, os mesmos deverão ser afastados, valendo também para seus 

familiares, por um período de 14 dias. A testagem desses profissionais deverá ser feita a partir 

do 7º dia do início dos sintomas quando os anticorpos começam a subir. O teste será realizado 

nos principais pontos onde esses profissionais trabalham (hospitais, UPA, Unidade de Saúde), 

além dos profissionais de saúde e de segurança pública em atividade, também as pessoas com 

diagnóstico de síndrome gripal que residam no mesmo domicílio. A portaria traz também que 

além dos 7 dias do início dos sintomas de síndrome gripal, a pessoa tem que ter no mínimo 72 

horas para voltar ao trabalho estando assintomática. Esses seriam os critérios para a definição 

da população a serem testadas com o teste rápido e distribuição aos municípios. Maria Goretti 

abre para comentários. Giorgia, COSEMS-PR, relata preocupação com a distribuição dos testes 

e que precisa seguir os critérios para aplicação, quanto a distribuição a preocupação é que veio 

uma listagem enviada pelo Ministério da Saúde com quantitativo por município e se foi feita 

outra lista com o mesmo critério. Maria Goretti reforça que o quantitativo recebido de 26.199 

é muito pouco para atender o quantitativo de trabalhadores de saúde, da segurança e dos 

contatos, será necessário rediscutir como distribuir e aplicar no Paraná. Acácia informa que o 

quantitativo de profissionais de saúde esperado que se contamine é de 170.000 e o que foi 

recebido de teste até o momento corresponde a 23,43%. Giorgia pergunta se o quantitativo de 

testes da lista é o mesmo recebido pela SESA. Acácia afirma que sim. Giorgia pergunta quando 

começa a distribuição. Acácia relata que espera que seja na próxima semana. Carmen sugere 

começar nos municípios que tem uma incidência maior, e não promover uma distribuição 

linear para todos os municípios do estado, para garantir que os profissionais dos municípios 

afetados retornem aos postos de trabalho o mais breve possível; propõem retomar as 

propostas já discutidas considerando municípios com incidência maior. Giorgia pergunta se 

teve outro critério, porque se for nessa lógica os testes irão para municípios e hospitais, quanto 

a segurança pública estão dentro dos municípios e terá que ter uma negociação. João sugere 

considerar também a gravidade do caso ocorrido no município. Maria Goretti defende que a 

distribuição não poderá ser da maneira apresentada pelo MS, a não ser que o mesmo envie 

mais testes, propõe que Acácia, Geraldo, Giorgia e Daniela fiquem após término da reunião 



 

para discussão e encaminhamento dessa questão. Abreu, Diretor da 1RS, solicita retificação no 

Boletim quanto ao óbito que aconteceu em Paranaguá por COVID, pois a residência da 

paciente era Natal. Maria Goretti informa que a retificação já foi realizada. Abreu diz que com 

a ocorrência dos 3 óbitos em Paranaguá houve uma grande apreensão se o litoral estava 

capacitado para atender os pacientes, reforça que sim; em todos os casos a investigação indica 

que não são casos autoctones, em todos foi possível identificar a origem (1 esteve na Turquia, 1 

esteve em cruzeiro na Costa brasileira e 1 em tratamento de saúde prolongado em São Paulo). 

Maria Goretti agradece a presença de todos, informa que a reunião voltará tanto presencial, 

quanto por videoconferência, assim que for necessário, e se não tiver convocação, retomamos 

no dia 13/04/20 (segunda-feira) as 15 horas. A reunião do COE fica aberta a participação de  

diretores de Regionais de Saúde e apoiadores do COSEMS/PR.             


